
ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET – ÉLÔ KÖZVETÍTÉS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 29-én, csütörtökön, 9 órá-

tól tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
Az ülés élő közvetítését az interneten is követheti november 29-én, 9 órától 

a www.nagykoros.hu internetes oldalon. 
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NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT!
Nagykőrös nyerte a Virágos Magyarország 

Országos Környezetszépítő Versenyt 2018-ban!

További részletek lapunk 3., 4. 5., 8. és 16. oldalán!

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

A négy vasárnapból álló adventi 

időszak az örömteli várakozás 

ideje, az emberek karácsonyra, 

a nagy ünnepre készülnek. Az el-

múlt években már hagyománnyá 

vált a városi adventi koszorú gyer-

tyáinak meggyújtása.

A gyertyagyújtásokra az adventi 

vasárnapokon, a Szabadság téren 

kerül sor.

A z első vasárnap, 

december 2-án 16 órától 

gyertyát gyújt Nagytiszteletű 

Szabó Gábor lelkészelnök. 

Közreműködik a Nagykőrösi 

Református Egyházközség 

Énekkara.

*****

A második vasárnap, december 

9-én 16 órától gyertyát gyújt Vas 

János, az Arany János Református 

Általános Iskola és Óvoda igazga-

tója.

Közreműködik az Arany János 

Református Általános Iskola és 

Óvoda közössége.

Éljük át közösen az örömteli

várakozást!
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Gyász
Molnár István (1959)

NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2018.NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2018.

MEGEMLÉKEZÉS

Somodi László 

Halálának 3. évfordulójára

Lelked remélem békére talált,

S Te már a mennyből vigyázol majd Ránk!

Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,

Rád örökkön-örökké emlékezünk!

Szerető családtagjaid

Szentendrei Nyugdíjas Polgári Egyesület

Fekete Miklós elnök

elhunytának megemlékezése
Miklós barátunk váratlan eltávozása mindannyiunk 

számára nagy veszteség.

Az ő egyénisége, hite vállalása és emberszeretete 

példa számunkra.

Hiányod fájdalom, minden könny vigasz, örök perc, de az élet 

nem az. Minden éjszaka és hajnal véget ér, s míg szívünk do-

bog, te örökre benne élsz. Ezúton kérem Isten áldását kedves 

feleségének, családjának, Gabikának, hogy adjon erőt és hitet 

számára, hiszen Miklós az örökkévalóság oltalmát élvezi már. 

 Szeretettel és tisztelettel búcsúzunk őszinte 

nemzeti érzésű magyar barátunktól.

A Nagykőrösi szervezet minden 

nyugdíjasával együtt.

Szarvák Zoltánné Egymásért Nyugdíjas Szervezet elnöke

vitéz Varga Péter Pál tiszteletbeli elnöke

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

Fehér László

temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, 

virágot helyeztek.

A gyászoló család

 Elindult az új Nemzeti Konzultáció a 

családok védelméről, december elejé-

ig minden háztartásba eljutnak majd a 

konzultációs kérdések, amelyekre de-

cember 21-ig lehet válaszolni.

Ezekben a kérdésekben kéri a Kormány az Ön véleményét is - I. rész

Minden héten két kérdést közlünk az Önkormányzati Hírek újságban, töltse ki 

Ön is a postai úton megkapott konzultációs ívet és adja fel a mellékelt, díjmentes 

válaszborítékban. A Kormány számít az Ön véleményére is a fontos kérdésekben!
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Pogácsás Tibor államtitkár: 
„Nagykőrös, mint ahogy a történelme 
is bizonyítja, mindig kiállt a nemzeti 

érdekeink és értékeink mellett.”
Nagykőrösön került sor a Vi-

rá gos Magyarország országos 

környezetszépítő verseny ju bi-

leu mi díjátadó gálájára, ahol 

díj akat adott át Pogácsás Tibor, 

a Belügyminisztérium önkor-

mány zati államtitkára is. Az 

Ön kor mány za ti Hírek újság 

Nagy kőrös fejlődéséről és a 

Sar gen ti ni-jelentésről is meg-

kér dezte az államtitkár állás-

pontját. 

Önkormányzati Hírek: Járt-e 

már korábban városunkban?

Pogácsás Tibor: Igen, jártam 

már többször Nagykőrösön.

Önkormányzati Hírek: Milyen-

nek látja Nagykőrös fejlődését 

a legutóbbi látogatás óta?

Pogácsás Tibor: Én azt látom, 

hogy Nagykőrös folyamatosan 

fejlődik. Régóta ismerem a vá-

rost, amikor a 90-es évek elején 

megyei önkormányzati képvise-

lő voltam és akkor a megyei in-

téz ményeket, így a nagykőrösi 

kö zép iskolákat is látogattam az 

ön kor mányzati feladat miatt és 

én úgy gondolom, hogy nagyon 

szépen fejlődik a város. 

Önkormányzati Hírek: Megújult 

a Múzeum, épül a fedett piac-

csar nok, közel 70 utcát le asz fal-

toztunk, illetve az Arany-csa-

ládnak is szobrot állítottunk. 

Mennyire fontosak ezek a fej-

lesztések egy település életében?

Pogácsás Tibor: Mindenkép-

pen érdemes különválasztani. 

Egyik az infrastruktúra fejlesz-

tés, amibe nyilván a közlekedési 

infrastruktúra is beleilleszkedik, 

ez nagyon fontos az emberek 

életminőségének szempontjá-

ból, hogy ide tartoznak, ehhez 

a városhoz és ez egy jó város, 

érdemes itt élni. A külső kör-

nyezet, parkok, az utcakép egy 

fontos hangulati elem, város-

imázs szempontjából és a város 

vonzóképessége szempontjából 

is nagyon fontos. A történelmi 

emlékek, a kulturális emlékek, 

azok pedig a szellemi örökségei 

a településnek. Mind a három 

más, mely egy egységet képvisel, 

és egységként szerintem erősíti 

a nagykőrösieknek a városhoz 

tartozását.

Önkormányzati Hírek: Idén 

ünnepeljük Nagykőrös város-

sá válásának 650. évfordulóját. 

Mit kíván a nagykőrösieknek 

ebből az alkalomból?

Pogácsás Tibor: Mint minden-

kinek ebben az országban azt 

kívánom, hogy boldoguljon és 

fejlődjön, Nagykőrös is, ahogy 

eddig is, ugyanabban az ütem-

ben tudjon továbblépni. 

Önkormányzati Hírek: Nagy-

kőrös Város Önkormányzata 

elsőként utasította el a Sargen-

tini-jelentést a hazai települé-

sek közül és állt ki Magyaror-

szág Kormánya mellett. Mit 

gondol erről a lépésről, melyet 

az önkormányzat megtett?

Pogácsás Tibor: Nagykőrös, 

mint ahogy a történelme is bi-

zonyítja, mindig kiállt a nem-

zeti érdekeink és értékeink 

mellett. Ehhez gratulálok és 

további erőt, kitartást kívánok.

A z interjút készítette: 

Horváth Tibor

Kép forrása: kormany.hu

TÖBB, MINT EGY GYŐZELEM!
SZÁMOS FELAJÁNLÁST NYERT NAGYKŐRÖS

A FŐDÍJ MELLÉ!
Nagykőrös azon túl, hogy megnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját, számos felajánlást, támo-

gatást is kapni fog az I. hely mellé, ezek a következők:

Kertbarát magazin 

egyéves előfizetés 

felajánlása 

és riport 

készítése

(Kertbarát Magazin 

felajánlása)

Növényvédelmi 

szaktanácsadás 

50.000 forint 

értékben

(Zsigó György 

okleveles agrármérnök 

felajánlása)

Koros fa ápolási 

munka 

150.000 forint 

értékben

(Garden Kertészeti és 

Erdészeti Szolgáltató 

Kft. felajánlása)

1000 darab 

magyar nemesítésű 

egynyári 

palánta

(Oázis Tatabánya/

Pataki Kertészet Kft. 

felajánlása)

Ezek a felajánlások is mind azt a célt fogják szolgálni, hogy városunk még szebb legyen! Köszönjük a támogató 

cégeknek, magánszemélyeknek a fődíj mellé felajánlott támogatásukat!
Horváth Tibor
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NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT!
Nagykőrös nyerte a Virágos Magyarország

Országos Környezetszépítő Versenyt 2018-ban!

Nagykőrösön került meg ren-

de  zés re a Virágos Magyaror-

szág országos környezetszépí-

tő verseny 25. jubileumi 

díj át adó gálája november 16-

án, pénteken. A jubileumi kis-

film levetítése után először dr. 

Czira Szabolcs, Nagykőrös vá-

ros polgármestere mondott kö-

szön tő je, majd dr. Guller Zol-

tán nak, a Magyar Turisztikai 

Ügynökség vezérigazgatójá nak 

beszéde következett.

Ezt követően a díjak át adá-

sá ra került sor. Idén Nagykő-

rös városa, kategóriájában az 

első helyet, a fődíjat nyerte 

meg, Nagykőrös lett így az 

egyik legvirágosabb és leg-

szebb magyar település 2018-

ban. Dr. Czira Szabolcs pol-

gár mester a jövő évi Entente 

Flo ra le Europe versenyen 

va ló részvételre szóló felkérő 

le velet is átvehette, így jövőre 

Nagy kő rös is részt vehet a ki-

emelt jelentőségű nemzetközi 

ver senyen. Ez hatalmas meg-

tisz teltetés, hiszen városunk-

ban olyan várostörténelmi 

je len tő sé gű fejlődés valósult 

meg, hogy méltónak találták 

arra, hogy egy magas rangú 

nem zet közi szakmai zsűri is 

ér kez zen jövőre Nagykőrösre.

A Virágos Magyarország 

or szá gos környezetszépítő ver-

seny fő zsűrijének nagyon el-

nyer te tetszését a folyamato san 

fejlődő és megújuló Nagykő rös, 

a kiváló szakemberek az alábbi 

méltatást tették Nagy kő rös ről: 

„A 650 éves alföldi me ző város 

néhány év alatt kö vet ke ze tes 

tervezéssel és üte mezett, ma-

gas színvonalú kivitelezéssel 

teljesen átala kí tot ta zöldfelü-

leteinek ar cu  la tát, a régi faál-
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lomány meg újult, a zöldfelü-

letek új funkciókkal bővültek. 

A nagyvonalú, esztétikailag 

ér té kes, szakmailag megalapo-

zott megoldások elismerést 

vál ta nak ki a helyi lakosság-

ból és a látogatókból egyaránt. 

Megtartva a barokk, klasz-

szicista építészeti örökségét, e 

téren is folyamatos a megúju-

lás. Természetes értékekben is 

bővelkedik, védettek a város 

határaiban álló alföldi tölgyer-

dők. Kiemelkedő színvonalú 

fejlesztései a Szabadság tér és 

környezet, mind a főutca, a fő-

tér, a Hősök tere és a Cifrakert, 

a Csónakázó tó és környezete. 

A város központi területeinek 

átalakításában Arany János 

életművének állomásai kiemel-

kedő fontosságúak.”

Nagykőrös a közösségi 

részvételért 100%-ot, az ön-

kormányzat felkészültségére 

100%-ot és a környezetvéde-

lemre is 100%-ot kapott. Ez a 

nagykőrösiek közös sikere, a 

példás összefogás győzelme. 

Köszönjük mindenkinek, 

aki tett azért, hogy ez a város 

olyan gyönyörű legyen és 

ilyen kiváló szakmai értéke-

lést kaphatott idén. Nagykő-

rös győzött és folytatjuk!

Polgármesteri Kabinet

Emléktábla elhelyezése 
a Virágos Magyarország 

Verseny Országos Díjátadó 
Gálájának helyszínén, 

Nagykőrösön!

A Virágos Magyarország 

országos környezetszépítő 

verseny Jubileumi 25. évé-

nek alkalmából emlékfát 

ültettünk Nagykőrösön, az 

emléktáblát 2018. novem-

ber 16-án dr. Czira Sza-

bolcs polgármester helyezte 

el a Szabadság téren, a Pol-

gármesteri Hivatal előtt. Dr. 

Czira Szabolcs beszédében 

köszönetet mondott min-

denkinek, aki nagyon sokat 

tesz azért, hogy ilyen gyö-

nyörű városban élhessünk, 

így a KÖVA-KOM Non-

profit Zrt. munkatársainak, 

a Nagykőrösi Szolgáltató 

Központnak, akik a parko-

sítást, a parkok szépítését 

végzik. Azt is elmondta a 

polgármester, hogy több 

mint 300 településre küld-

tek el facsemetét a szerve-

zők, mely a „versenynek 

örök emléket állít”.

A fát és táblát a Virágos 

Magyarország Mozgalom 

szervezői biztosították, a 

Magyar Díszkertészek Szö-

vetsége szervezésében.

Horváth Tibor

 TEKINTSÉK MEG 

KÉPGALÉRIÁINKAT ÉS 

VIDEÓINKAT AZ ÖN-

KORMÁNYZATI HÍREK 

NAGYKŐRÖS FACE-

BOOK OLDALÁN!
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Hirdetés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

9299 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

A VÁROSVEZETŐ HANGSÚLYOZTA, A JÖVŐ 
ÉVBEN IS SZÁMÍT MINDANNYIUKRA…

Nagykőrös nyerte a Virágos 
Magyarország versenyt 50.000 
fős és kisebb városok kategóri-
ájában és képviselheti hazán-
kat az európai megméretteté-
sen. A díjátadó gála után dr. 

Czira Szabolcs polgármester 
köszönetet mondott azon 
munkásoknak, akik az év so-
rán virágosítják, takarítják 
köztereinket. A városvezető 
hangsúlyozta, a jövő évben is 

számít mindannyiukra, mi-
ként a város teljes lakosságá-
ra, hiszen nagy feladat előtt 
áll Nagykőrös, az európai 
megmérettetésen is tisztesen 
helyt kell állnunk.

Híreinket, képgalériáinkat 
kövesse nyomon 

továbbra is az
Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös 
facebook közösségi 

oldalainkon,
valamint a 

www.nagykoros.hu 
városi honlapon!

XXXIX.

GEO ESTEK

 Az Arany János 

Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény bemutatja  

Oláh Róbert

geográfus-történész

„A tűz gyermeke: 

a Föld belsejének 

felszíni újjászületése”
című előadását a 

megújult múzeumban!

2018. december 05. és 

08. 17 óra
A belépés ingyenes!
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NYÍLT LEVÉL
A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATI KÜLDÖTTEKNEK!

ÁLLJANAK A NAGYKŐRÖSI CSALÁDOK

MELLÉ MOST IS!

KÖSZÖNJÜK

A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános I skola di-

ákjainak és pedagógusainak mondott köszönetet 

dr. Czira Szabolcs polgármester az október 23-án, 

a városi ünnepségen bemutatott műsorért. A vá-

rosvezető hatalmas „Köszönjük” feliratú tortával 

lepte meg a diákokat, akik szemmel láthatóan jó ízű-

en fogyasztották el a süteményt.

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

FONTOS DÖNTÉS ELŐTT ÁLL NAK 

A VÍZIKÖZMŰ TÁR SU LAT

KÜLDÖTTEI! 
A nagy kő rö si Víziközmű Társulat november 26-án tag-

gyűlést tart. Kérjük a küldötteket, döntsenek úgy, hogy 

számoljon el az emberekkel! A Társulatnak van lehe-

tősége kifizetni ezt, ahogy azt a 94. 630 Ft-tal is tették! 

A küldöttek, ahogy eddig is, most is álljanak a nagykő-

rösi emberek mellé és a Társulat fizesse ki azt a pénzt, 

ami nála maradt! Hozzanak felelős döntést, fogjunk 

össze azért, hogy a nagykőrösi Víziközmű Társulat szá-

moljon el és fizesse ki a pénzt az embereknek, ugyanúgy, 

mint azt a 94.630 Ft-nál is tették! Ennek a kifizetésére 

csak a Víziközmű Társulatnak van lehetősége!

NOVEMBER 26-ÁN SZAVAZZANAK 

ARRA, HOGY A PÉNZT 

A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT FIZESSE 

KI AZ EMBEREKNEK!
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„Rendkívül nagy büszkeséggel tölt el,
hogy Nagykőrös megnyerhette, megnyerte 

eme nemes versenyt.
Az pedig, hogy ’Az év főkertésze’ címet én 
vehettem át, tovább fokozta az élményt.”

− Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
Idén, amellett, hogy Nagykőrös 
I. helyet, vagyis a fődíjat nyerte 
a Virágos Magyarország Or-
szá gos Környezetszépítő Ver-
senyen, kitüntető címet vehe-
tett át Vozárné Ragó Ildikó, a 
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója is, így duplán 
győzött Nagykőrös. A vezér-
igazgatóval készült interjúnkat 
az alábbiakban olvashatják.
ÖH: Milyen címet vehetett át a 
Virágos Magyarország Orszá-
gos Környezetszépítő Verseny 
díjkiosztó gáláján?
Vozárné Ragó Ildikó: Minden 
évben a Virágos Magyarország 
díjkiosztóján, ünnepélyes kere-
tek között kerül átadásra az ’Év 
főkertésze’ díj. Ez szakmai díj, 
melynek odaítéléséről a Magyar 
Önkormányzati Főkertész Szö-
vetség régiófelelősei döntenek. 
A díj szakmai díj, mely nem 
kizárólag a saját településen 
végzett munka elismerése, ha-
nem a Szövetség szakmai tevé-
kenységben végzett munkát is 
magában foglalja. Ilyen példá-
ul Virágos Magyarország moz-
galomra nevezett települések 
zsűrizése is.  
ÖH: Milyen érzés volt ezt a ma-
gas rangú szakmai elismerést 
átvenni, ráadásul Nagykőrösön? 
Vozárné Ragó Ildikó: És ráadá-
sul a jubileumi évben! Leírha-
tatlanul jó érzés volt. Rendkívül 
nagy büszkeséggel tölt el, hogy 
Nagykőrös megnyerhette, meg-
nyerte eme nemes versenyt. Az 
pedig, hogy ’Az év főkertésze’ 
címet én vehettem át, tovább 
fokozta az élményt. Meglepetés 
volt számomra. 
ÖH: Kérem, hogy szakmai élet-
útját mutassa be röviden, mely 
méltóvá tette erre az elismerése.
Vozárné Ragó Ildikó: 1989-ben 
a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem Kertészeti Főiskolai 
Karán végeztem kitüntetéssel. A 
diploma megszerzését követő-

en a Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatal jogelődjénél kezdtem 
el dolgozni. Fő feladatom a vá-
rosi zöldfelületek fenntartása 
volt. Munkám során fontosnak 
tartottam a szakmai ismeretek 
bővítését, így először parképítő 
és zöldfelületfenntartó szakmér-
nök végzettséget, majd 2012-ben 
szintén a kecskeméti intézmény 
által indított szakon okleveles 
kertészmérnöki diplomát sze-
reztem. 2013-tól a zöldfelü-
let-fenntartás irányítását Vágó 
Csaba kertész kollégám végzi, 
kérdés esetén szívesen segítem 
a munkáját. Illetve úgy vélem, 
hogy az NSZK által végzett zöld-
felület-fenntartási és az általunk 
ellátott egyéb városüzemeltetési 
feladatok (pl.: köztisztaság) egy-
mástól nehezen elválaszthatók 
az esztétikus városkép kialakítá-
sa szempontjából. A kérdés má-
sodik fele, ’méltóvá tette’, érdekes 
megfogalmazás. Nem tettem 
mást, mint igyekeztem a rám 
bízott feladatokat legjobb tu-
dásom szerint ellátni. Szeren-
csésnek mondhatom magam, 
hiszen a munkámban a termé-
szetesen felmerülő nehézségek 
mellett az örömöt is meg tud-
tam találni. Nyilván, egy szak-
mai elismerés átvételekor egy 
kis időre megállunk ünnepel-
ni, mielőtt folytatódna tovább 
a munka. Én is így tettem.
ÖH: Nagykőrös nyerte idén a 
verseny fődíját. Mit jelent ez 
Nagykőrös életében, milyen út 
vezetett el idáig?
Vozárné Ragó Ildikó: Egy sze-
mélyes élményt hadd meséljek 
el a kérdésre: Nagykőrös szinte 
a kezdetektől nevez a ’Virágos 
Magyarország’ versenyre füg-
getlenül attól, hogy tudtuk, nem 
lehetünk az elsők. Mégis azt kell, 
hogy mondjam, minden évben 
nyertünk, hiszen a versenyben 
nem csak az elsőség számít, ha-
nem a megmérettetés alkalmas 

az értékeink, erősségeink, meg-
oldásra váró feladataink fel-
térképezésére, összegzésére. A 
megmérettetésre való felkészülés 
csapatmunka, így a zsűri érkezése 
előtt mi is mindig megtartottuk 
az egyeztetést, kinek mi a fela-
data. Az egyeztetésen elhangzott 
minden alkalommal, hogy ka-
tegóriánkban, 50.000 fő alatti 
városok kategóriájában nagy 
turisztikai vonzerővel bíró te-
lepülésekkel vagyunk verseny-
ben.  Nem kérek tehát mást, mint 
’tisztességes helytállást’ minden-
kitől a saját feladatában. Fontos 
tehát, hogy tudjunk közösen ten-
ni a cél érdekében. Az évek alatt 
az értékeink is egyre szaporod-
tak. Megújultak köztereink, kor-
szerűsödtek közintézményeink, 
előtérbe kerültek az energiahaté-
konyságot, környezettudatossá-
got szem előtt tartó beruházások, 
és természetesen ne feledkezzünk 
meg arról sem, ami a település 
értékelésekor is elhangzott, hogy 
jelentős épített örökséggel, ter-
mészeti értékkel rendelkezünk. 
Az értékelés során fontos a lakos-
ság, civil szervezetek aktív közre-
működése is. Hangsúlyozni kell 
tehát, hogy a verseny nem kizáró-
lag a zöldfelületről szól, hanem a 
település vonzerejéről, az értékek 
összhangjáról. A megvalósított 

felújítások, fejlesztések következ-
tében tehát eljutottunk odáig, 
hogy mindkét ide látogató szak-
mai zsűri elismerését kivívhattuk.

Nyilván tudjuk, hogy megol-
dásra váró feladataink vannak, 
viszont bírálóként azt is tudom, 
hogy más településen is – nem 
kisebbítve egyetlen település ér-
tékét sem.
ÖH: A díjátadó után hogyan 
tovább?
Vozárné Ragó Ildikó: A hazai 
megmérettetés után rövidesen 
egy fokozott munkával járó fel-
készülési időszak következik, 
hiszen a város jogot szerzett 
a nemzetközi megmérettetés-
ben való részvételre. Terveink, 
ötleteink, javaslataink vannak, 
ezen tervek összerendezését kül-
sős felkészítők is fogják segíteni. 
Bízom benne, hogy a felkészü-
lési időszak alatt is csapatként 
tudunk dolgozni, melynek szép 
nemzetközi eredmény, lakossá-
gi/közösségi összefogással egy 
harmonikus városmegjelenés 
lesz az eredménye.

Szívből gratulálunk 
ehhez a magas szakmai 
elismeréshez és további 

sikeres, jó munkát 
kívánunk!
Az interjút készítette: 

Horváth Tibor

Kép forrás: Önkormányzati Hírek/Beretvás Judit
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Tóth Csabáért szurkolhattunk
a Ninja Warrior Hungary versenyen

A TV2 Ninja Warrior Hungary 

című műsorában a tősgyöke-

res nagykőrösi, mindössze 22 

éves Tóth Csaba is megmutatta 

mire képes, és méltán lehetünk 

rá büszkék, hiszen fantasztikus 

teljesítményt nyújtott. Csaba 

2014-ben végzett az Arany Já-

nos Református Gimnázium-

ban, már akkor is érdekelte 

mind a fotózás, mind a sport. 

Lapunk most a TV2-ben nyo-

mon követhető lenyűgöző tel-

jesítménye kapcsán kereste fel 

a fiatal ninja harcost. 

ÖH.: A gimnázium után hol 

folytattad tanulmányaid és 

milyen úton-módon jutottál el 

egészen a Ninja Warrior verse-

nyig?

- A tanulmányaim Budapesten 

folytattam fotográfus- és fotó-

termék kereskedő szakon, majd 

miután elvégeztem, Kecske-

métre kerültem és részt vettem 

egy fitness-, wellness instruk-

tor képzésen is. Már a képzés 

első évében elindult a Ninja War-

rior Hungary első adása, sokan 

bíztattak, hogy jelentkezzek, de 

akkor még kihagytam. Idén, 

2018-ban viszont éltem ezzel 

a lehetőséggel, 5000 jelentke-

zőből 3000-en mehettünk cast-

ingra, abból végül 300 jelent-

kezőt választottak be a showba. 

A sport mindig is fontos szerepet 

töltött be az életemben, két éve 

űzöm aktívan a Street Work-

out-ot, amely a calisthenics-en 

alapul. Calisthenics röviden 

a saját testsúllyal való edzést 

jelenti, amely a legősibb edzés-

forma, ami létezik. Lehetőséget 

ad, hogy súlyok nélkül minden 

izomcsoportot átmozgassunk. 

Rengeteg gyakorlás van mögöt-

te, de szenvedélyemmé vált.

ÖH.: Azok számára, akik nem 

látták a műsort, milyen ered-

ményekkel végeztél?

- Én a 6. selejtező körbe kerül-

tem be, ahol öt akadállyal kel-

let szembenéznünk, végül csak 

a nagy falra nem sikerült fel-

futnom. Aznap is 50 fős csapat 

indult, hetedikként végeztem. 

Majd ezt követően az epizód 

fináléban hatodik lettem, ott 

már gombot nyomtam, vagy-

is minden akadályt sikerült 

leküzdenem, nagyon örültem 

neki. Így jutottam el egészen 

a középdöntőig, ahol sikerült 

felülnöm a páholyba az addigi 

legjobbakkal.

ÖH.: Gratulálunk ehhez a szép 

eredményhez! Mit nyújtott 

számodra a Ninja Warrior ver-

seny, és mik a további céljaid? 

- Az alkotás mindig is fontos 

volt számomra, akár a fotózás 

során, hogy mások is megis-

merjék a látásmódom, de vágy-

tam rá, hogy kipróbáljam ma-

gam a kamera másik oldalán is, 

hiszen a határaim feszegetése, a 

félelmeim leküzdése, önmagam 

megismerése fontos a folyama-

tos fejlődésem szempontjából, 

hiszen célom, hogy mindig jobb 

és több lehessek. A verseny óta 

csökkent a tériszonyom, bát-

rabb lettem, és új hasznos kap-

csolatokra tettem szert. A Ninja 

Warrior hozott számomra egy 

kis népszerűséget is, sokan ér-

deklődnek azóta, ami engem 

tovább erősít abban a tudatban, 

hogy még jobb legyek, még több 

energiát fektessek bele. Jövőre is 

szeretnék indulni, köszönöm 

azoknak, akik elkísértek, és 

akik szurkoltak értem. 

Lejegyezte: Beretvás Judit

Fotók: Tóth Csaba facebook közösségi oldala

Napról napra épül és szépül a nagykőrösi piaccsarnokNapról napra épül és szépül a nagykőrösi piaccsarnok
Ahogyan képeinken is látszik, az acélszer-
kezet már elkészült, azt szépen lefestették. 
Megkezdődtek a falazási munkálatok, és 
az épület tetejének építése is megindult. 
Gondos kezek fedik le fóliával a csarnok te-
tejét, melyre az ácsok remek minőségű tető-
zetet, léceket tesznek. Napról napra szebb és 
szebb a hatalmas építmény. A csarnokot he-
lyi vállalkozás építi, az EU Építő Kft. szá-
mos nagykőrösi beruházásban vállalt aktív 
közreműködést korábban is. Most ismét 
sok helybélinek adnak ezzel munkát.  LV
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KREATÍV PÁLYÁZATÁVAL
is az egészséges életmódra ösztönöz

a Bonduelle

Az idén is meghirdette KREA-

TÍV PÁLYÁZATát a BONDU-

ELLE. A pályamunkákat négy 

korosztályban, két témában vár-

ták. Az óvodások és kisiskolások 

„Én kis kertem” - szerinted mi-

lyen lenne egy tökéletes kiskert?, 

míg a nagyiskolás és középiskolás 

korcsoport A jó föld aranyat ért! 

témakörben nyújthatta be alkotá-

sait. Ahogy az a november 19-én 

a Nagykőrösi Arany János Kul-

turális Központban tartott díjá-

tadón kiderült, az elmúlt évihez 

képest az idén nőtt az alkotások 

száma, ami jól mutatja a Kreatív 

pályázat népszerűségét. A díjá-

tadón a megjelenteket Tóth Lász-

ló igazgató mellett dr. Czira Sza-

bolcs polgármester is köszöntötte. 

A városvezető hangsúlyozta a 

cég és az önkormányzat közöt-

ti kiváló kapcsolatot, valamint 

kiemelte, milyen fontos és je-

lentős a Bonduelle városban 

végzett társadalmi szerepvál-

lalása, a kreatív pályázaton túli 

jó célok mellé való odaállás, az 

előre mutató kezdeményezések 

támogatása.

Az Orisek Ferenc és Sári Zol-

tán alkotta zsűri döntése alap-

ján, a pályázaton az alábbi díja-

zás született:

Óvodások között: 1. helyezett 

Kókai Renáta (Nagykőrösi Vá-

rosi Óvoda); 2. helyezett Juhász 

Edina (Nagykőrösi Városi Óvo-

da); 3. helyezett Tanács Dorina 

(Nagykőrösi Városi Óvoda).

Általános iskola alsó tagoza-

tos korcsoportban: 1. helyezett 

Szatmári Kata Gréta (Arany Já-

nos Református Általános Iskola 

és Óvoda); 2. helyezett Hagymá-

si Lilla (Nagykőrösi II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola); meg-

osztott 3. helyezett Marsa Dóra 

(Nagykőrösi Kossuth Lajos Álta-

lános Iskola) és Bárány Szabolcs 

(Arany János Református Általá-

nos Iskola és Óvoda).

Általános iskola felső tago-

za tosai között: 1. helyezett Za-

na László (Nagykőrösi II. Rákó-

czi Ferenc Általános Iskola); 2. 

helyezett Fehér Cintia (Nagykő-

rösi Kossuth Lajos Általános Is-

kola); 3. hely Kishalmi Levente 

(Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola).

A középiskolás korcsoport-

ban: 1. helyet ért el Zhao Pu xuan 

a Toldi Miklós Élelmiszer ipari 

Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium diákja; 2. he-

lyet ért el Lakó Réka, aki szintén 

a Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium tanulója.

Különdíjat vehetett át álta-

lános iskola alsó tagozatosok 

közül: 1. helyen Marton Zoltán; 

2. hely Borka Balázs; 3. hely 

Horvát Sándor; mindhárman a 

Dalmady Győző Óvoda, Általá-

nos Iskola és EGYMI diákjai.

Felső tagozatosok között  

kü löndíjat kaptak: 1. hely Mik-

lós István; 2. hely Komonyi Sán-

dor; 3. hely Bátor Szilvia, a Dal-

mady Győző Óvoda, Általános 

Iskola és EGYMI diákjai.

Csoportok között: 1. helyet 

ért el Bíró Réka, Peteh Fanni, 

Matuska Villő alkotta csapat, ők 

az Arany János Református Ál-

talános Iskola és Óvoda tanulói. 

2. helyezett lett a Süni csoport 

(Nagykőrösi Városi Óvoda), míg 

a 3. helyért járó elismerést a Nagy-

kőrösi Kossuth Lajos Általános 

Iskola 2.a osztálya vehette át.

A Digitális munkák között 1. 

helyezett lett a Nagykőrösi Kol-

ping Katolikus Általános Iskola 

csapata; 2. helyezést ért el pá-

lyamunkájával Fogarasi Fanni, 

a Kossuth iskola diákja.

Gratulálunk!
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Dr. Körtvélyesi Attila alpol-

gármester egy hatalmas csoko-

ládétortával mondott köszöne-

tet a Nagykőrösi Petőfi Sándor 

Általános Iskola diákjainak, és 

felkészítő pedagógusainak, akik 

november 4-én a Barta Margit 

emlékműnél színvonalas műso-

rukkal emlékeztek azokra, akik 

a végsőkig kitartottak, akik az 

életüket áldozták a magára ha-

gyott magyarság szabadságáért.

A városvezető Utasi Eszter 

igazgatónővel együtt továb-

bá átnyújtott a szereplő ta-

nulóknak egy alpolgármes-

teri és igazgatói dicséretet is 

egyben, ilyen elismerésben 

még korábban nem részesül-

tek diákok. Tekintsék meg 

képgalériánkat az Önkor-

mányzati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalán!

„Nagykőrös város egy olyan mezőváros, „Nagykőrös város egy olyan mezőváros, 

ami mindig a polgárosodás mellett voltami mindig a polgárosodás mellett volt

és mindig a nemzeti ügy mellett állt ki”és mindig a nemzeti ügy mellett állt ki”
‒ dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter‒ dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter

Dr. Trócsányi László igazság-
ügyi miniszter november 4-én 
látogatott Nagykőrösre, a Bar-
ta Margit-emlékműnél mon-
dott emlékező beszédet. Az 
emlékest után az Önkormány-
zati Hírek újságnak interjút is 
adott a miniszter, ennek no-

vember 4-ével kapcsolatos ré-
szét korábbi lapszámunkban 
közöltük, a Sargentini-jelen-
téssel kapcsolatban is kérdez-
tük az igazságügyi minisztert, 
az alábbiakban ezt olvashatják. 
Önkormányzati Hírek: Nagy-
kőrös Város Önkormányzata 

elsőként utasította el a Sargen-
tini-jelentést és állt ki Magyar-
ország Kormánya mellett. Mi 
erről a véleménye?
Dr. Trócsányi László: Azt gon-
dolom, hogy Nagykőrös vá-
ros egy olyan mezőváros, ami 
mindig a polgárosodás mel-
lett volt és mindig a nemzeti 
ügy mellett állt ki. Ez így volt 
most is, amikor egy jogtalan, 
igazságtalan politikai támadás 
éri az országot, akkor Nagy-
kőrös megválasztott képviselői 
tudják, hogy mi a dolguk, mi 
a helyük. Ezzel is üzennek ter-
mészetesen, üzennek minda-
zoknak, akik az ország vesztét 
akarják, akik nem kívánnak 
egy tisztességes dialógust Ma-
gyarországgal, hanem politikai 
döntések alapján igyekeznek az 
országot ellehetetleníteni. Ter-
mészetesen minden országnak 
joga van védekezni, nem csak 

az országnak, a Kormánynak, 
hanem az ország városainak is, 
Nagykőrös ezt tette és nagyon 
helyesen tette. 
Önkormányzati Hírek: Habár 
senki nem hívta Ujhelyi Ist-
ván szocialista EP-képviselőt, 
ő október 18-án mégis lejött 
Nagykőrösre vitatkozni. Szá-
mon kérte az önkormányzat 
által hozott döntést. Erről mi a 
véleménye?
Dr. Trócsányi László: Magyar-
ország egy demokrácia, ahol a 
szólás szabadsága biztosított. Én 
abból indulok ki, hogy minden 
embernek joga van véleményét 
elmondani. Ujhelyi úrnak is joga 
van véleményét elmondani, az 
más kérdés, hogy mi mit gon-
dolunk. Valószínűleg egészen 
mást, mint amit Ujhelyi úr erről 
a kérdésről. 

Az interjút készítette:
Horvát h Tibor

MTI Fotó: Máthé Zoltán

KÖSZÖNJÜK
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Tel.: 06/20-914-13-33

2018. december 1-2-án

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5. 

Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

MEGHÍVÓ 
„Minden Ké(P)pen 

Nagykőrös 2018.” 

Tisztelettel és sok szeretettel 

meghívjuk a „Minden 

Ké(P)pen Nagykőrös 

2018.” című fotópályázat 

kiállításának

megnyitó ünnepségére 

2018. november 27-én, 

kedden 17 órára.

Helyszín: Nagykőrösi Arany 

János Kulturális Központ, Rácz 

József Galéria (2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 7.)

A kiállítást megnyitja: 

Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös 

város polgármestere

Műsor:

Nagykőrösi Petőfi Sándor Álta-

lános Iskola 8. osztályos tanulói 

előadásában: Moldvai-táncok; 

a 6. osztályos tanulók előadásá-

ban: Dunántúli Népdalcsokor. 

Felkészítő pedagógusok: 

Marjainé Sebestyén Katalin és 

Hegedűs Károlyné

A kiállítás 2019. január 9-ig 

tekinthető meg!

Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk!



13XII. évfolyam, 47. szám • 2018. november 23.

SZENT MÁRTONRA EMLÉKEZTEK A NÁZÁRET OVISOK

A Názáret Római Katolikus Óvoda növendékei és óvodapedagógusai a szülőkkel 
együtt Szent Mártonra emlékeztek 2018. november 9-én. Az ünnepi műsort követően, 
a már hagyományoknak megfelelően került sor a lámpás felvonulásra az óvoda épülete 
körül.

Hernádi László esperes-plébános áldását követően az óvoda tornácán libazsíros 
kenyérfalatoktól roskadozó asztalok és forró tea várták a gyermekeket, szülőket jóízű 
falatozásra.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Erőemelő bajnokság
a Toldi iskolában

A névadóhoz méltóan nagyon sok erős 
diák jár az iskolába. Szerencsések, mert jól 
felszerelt konditerem várja őket, az edzési 
lehetőség itt mindenki számára adott. Na-
gyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. 
A Toldiban az erőemelés komoly hagyo-
mányokkal bíró, elismert és megbecsült 
sportág. 

Az erőemelő bajnokságoknak is jelentős 
múltja van már, épp a napokban került sor a 
tizenötödikre az iskola tornatermében. Eb-
ben a tanévben is jó néhány diák jelentkezett 
a felhívásra. A mérlegelést és a megnyitót kö-
vetően a szokásos utasításokkal, tanácsokkal 
látta el az indulókat Túri Kálmán szervező, 
majd ezt követően megkezdődött a verseny. 
A résztvevőknek saját testsúlyuk felét kellett 
kinyomniuk a súlyzókkal annyiszor, ahány-

szor csak bírták. A helyezésről a maximális 
ismétlésszám döntött.

 Külön öröm, hogy a versenybírói tisztet 
városunk híres szülötte, Szívós Ádám, ma-
gyar bajnok erőemelő vállalta fel. 

A tornaterem lelátóin a nagyszámú kö-
zönség lelkes tapssal és nagy ovációval ju-
talmazta a teljesítményeket. Első helyezett 
Dobos Richárd lett, a második Gergelyfi 
Zsolt, harmadikként pedig Várkonyi Ba-
lázs végzett. Minden induló emléklapot 
vehetett át, a helyezettek pedig érmeket és 
serleget. Emlékezetes és izgalmakkal teli 
megmérettetés volt. Jól dolgoztak a segítők 
is, így mindenki elégedetten távozott a ren-
dezvényről. 

Gratulálunk a résztvevőknek!
Túri Kálmánné

Fotó: Varga Irén

A BIZOTTSÁGOK

MÁR IGENT
MONDTAK AZ ÚJ
PIACCSARNOK
KEDVEZMÉNYEIRE!

A múlt héten tárgyalták, és egyhangú 

igennel elfogadták Nagykőrös Város 

Önkormányzat szakbizottságai az új 

piaccsarnokkal kapcsolatos előterjesz-

tést. Amennyiben a Képviselő-testület 

is rábólint a határozati javaslatra, úgy je-

lentős kedvezményekkel fogja segíteni a 

nagykőrösi városvezetés az új Piaccsarnok 

kereskedőit, őstermelőit. Ahogyan azt 

előző lapszámunkban megírtuk, a javas-

lat szerint a versenyképesség elősegítése, 

megteremtése érdekében kedvezményeket 

kapnak azok a kereskedők, akik a korábbi 

felépítményeik elbontásával is vállalták 

az ezzel járó kellemetlenségeket és ezzel 

hozzájárultak a piac megújulásához, és 

az ideiglenes üzemeltetés alatt a vásárlói 

szokások megtartásához. 

A javaslat szerint számukra az új, kor-

szerű piaccsarnokban a Fenntartó önkor-

mányzat az üzletek bérleti díját a korábbi 

területbérleti díjon állapítja meg. Ha a 

képviselő-testület megszavazza az elő-

terjesztésben foglaltakat, az üzemelte-

tési díjat 2019. június 30-ig elengedik 

– ezzel további kedvezményt nyújta-

nak- azoknak a kereskedőknek, akik az 

ideiglenes üzemeltetés alatt is bérlettel 

rendelkeztek, árusítottak.

 Lőrinczy Veronika
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 Lapzártánkkor a Temető-
hegyi városrészen éppen a 
Sólyom utca alapjának tö-
mörítése folyt, már meg is 
érkezett két szállítójármű, 
mely a remek minőségű 
aszfaltot szállította le. Mire 
lapunk megjelenik, ennek az 
utcának is készen lesz az asz-
faltozása, majd sorban tovább 
haladnak a gépek. Mire a rossz 
idő beáll, elkészülnek az új 
utak, melyeket a lakosság ké-

résének megfelelően önkor-
mányzati és lakossági önerős 
beruházással épít meg a vá-
ros. A már leaszfaltozott ut-
cában a padkarendezés vette 
kezdetét, a lealapozott felü-
leteken az aszfaltozás előtt a 
csatornafedeleket kiemelik. 
A DÉLÚT ahogyan az látha-
tó, remek minőségben, profi 
gépekkel, modern technológi-
ával épít. 

Lőrinczy Veronika

KÖNYVBEMUTATÓ

2 018. DECEMBER 

4. (kedd) 17.00 óra

VIDA ÁGNES:

ANYA-

PSZICHOLÓGIA

Anyákról anyáknak

Vida Ágnes babapszichológus 

könyvbemutatóval és dedikálással 

egybekötött előadása.

Ingyenes regisztrációs jegyek igényelhetőek

a felnőttkönyvtár olvasószolgálati pultjánál.

Helyszín: felnőttkönyvtár

(Széchenyi tér 6.)

Hamarosan minden 
utca alapja elkészül, 
hozzák az aszfaltot, 

a Temetôhegyen!

Hirdetés

MEGSZÉPÜLT
A HŐSI EMLÉKMŰ

Az évek során rárakódott kosz-
tól tisztították meg az UNISIL 
Hungary Kft. szakemberei a 
nagykőrösi Hősök terén álló 
Zala György alkotást. A HŐSI 
EMLÉKMŰ megtisztított felüle-
tére védőréteget vittek fel a szak-
emberek, mely szemmel nem 
látható, de segít abban, hogy 
kevésbé koszolódjon a szobor az 
elkövetkező években.

Mint ismeretes, az elmúlt esz-
tendők során megújult a szobor 
talapzata, és ahogy arról koráb-
ban lapunkban írtunk  „dr. Czira 
Szabolcs polgármester támogatási 
kérelemmel fordult Balog Zoltán 
miniszterhez, melynek célja, a 

Hősök terén álló Zala György al-
kotás talapzatán olvasható névsor 
teljessé válása volt. Amint az vá-
rosszerte ismert, már az emlékmű 
1927. június 12-i felavatásakor, 
azaz több mint kilenc évtizede 
felmerült, hogy vannak szemé-
lyek, akik nevei nem kerültek fel 
a bronztáblákra. Ahogy arról már 
az Önkormányzati Hírek beszá-
molt, dr. Czira Szabolcs kérelme 
támogatásban részesült, így mára 
felhelyezésre kerülhettek a kilenc 
évtizeden át hiányzó neveket tar-
talmazó táblák, melyeket ezentúl 
bárki megtekinthet a Zala György-
szobor talapzatának gimnázium 
felőli oldalán”.

ELLENŐRZÉS – a védőréteg jól végzi a dolgát
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NYUGDÍJPRÉMIUMOT KAPTAK 
IDÉN IS AZ IDŐSEK!

Örülnek a nagykőrösi nyugdíjasok
a Kormány támogatásának!

A bankszámlákra hétfőn már 
meg ér kezett, a Magyar Posta 
pe dig megkezdte a nyugdíj pré-
mi um kifizetését.

Míg a tavalyi nyugdíjprémi-
um 12 ezer forint volt, addig az 
idei maximális összeg 18 ezer. 
A ked vez mé nye zet tek között 
van min den öregségi nyugdíjra 
és nyug díj sze rű ellátásra jogo-
sult ál lam pol gár. Összességében 
több mint 40 milliárd forint-
tal fordít többet a kormány a 
nyug dí ja sok ra, mint általában.

A Magyar Posta november 15-
30-ig kézbesíti az ekkor esedékes 
nyugdíjakat, a prémium ezzel 
együtt érkezik. A postás meg-
ér ke zik, egy utalványt alá írat 
a nyugdíjassal, az utalványon 

nem egy sor fog szerepel ni, ha-
nem két sor, az egyik sor ban 
a nyugdíja, a másik sor ban a 
nyugdíjprémiumnak az össze-
ge, és a teljes összeget meg kapja 
a postástól.

A nyugdíjasok pedig látható-
an örülnek a Kormány támoga-
tásának, nagyon jól jön ez a pénz 
az ünnepek előtt. Jó helyre kerül 
minden forint, hiszen köszönet-
tel tartozunk az időseknek, szü-
leinknek, nagyszüleinknek. 

Több nagykőrösi nyugdíjas, 
köztük a NAGYKŐRÖSIEK 
NAGYKŐRÖSÉRT elismerő 
címmel elismert Sóber Emma 
is a facebookon tett bejegyzést 
a témában. Ő is köszönetét fe-
jezte ki ezért a gesztusért.

Pályázati sikerek, örömök! Nagykőrös 

tovább épülhet, szépülhet!
Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, az elmúlt he-
tekben két igen fontos pályázatunkat is pozitív elbí-
ráslásban részesítették. Miniszteri döntés született 
arról, hogy Nagykőrös 30 millió forintos támogatást 
kap a Kecskeméti út járdáinak felújítására, valamint 
a Bárány utcai lakótelep útjainak rekonstrukciójára, 
építésére mintegy 120 millió forintot ítéltek oda a pest 
megyei pályázatos alapból. 
Összesen, az önkormányzati önerővel a két projekt 
bekerülési értéke 189,26 millió forint. A járdarekonst-
rukciós fejlesztés keretében a Nagykőrös, Kecske-
méti út két oldalán (Szabadság téri körforgalomtól a 
Kálvin téri csomópontig) kerül felújításra a járdasza-
kasz és a kerékpárút. A másik projekt keretében a vá-
ros a Bárány utcai lakótelep útjait rehabilitálja.  

LV

Kinizsi: fontos gyôzelem 
a Felsôpakony ellen

A Kinizsi felnőtt csapata, igazi  
6 pontos mérkőzést játszott a 
Felsőpakony ellen hazai pályán. 
A két csapat között mindössze 
2 pont volt, így nagy rangadóra 
lehetett számítani.

Az első félidőben végig do-
minált a Kinizsi és ez a fölény 
végül a 43-ik percben góllá 
érett. A bal szélen vezetett akció 
után Borsi Márton talált a pako-
nyi kapuba, így 1-0-ás előnnyel 
fordulhattunk.

Sajnos a má so dik félidő rosz-

szul kezdődött, hiszen egy kont-

ra után, az 53-ik percben egyen-

lí tett a ven dégcsapat.

Nem jöttek szerencsére za-

varba a kőrösi fiúk, hiszen in-

nentől szinte csak egy csapat 

volt a pályán. A Kinizsi sorra 

alakította ki a helyzeteket, majd 

a 75-ik percben, Molnár Zol-

tán remek átadása után Halasi 

Károly került ziccerbe, aki hi-

d e g vér ű en 

értékesítette 

a lehetősé-

get, megsze-

rezve ezzel a 

mindent el-

döntő gólt a 

Kinizsinek!

Folyatás 

idegenben a 

Százhalom-

batta csapa-

ta ellen.

Sohajda 

MárkFotó: Lovas Fülöp
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Nagy sikert aratott Nagykőrös
a városnézők körében is

 A Virágos Magyarország kör-

nyezetszépítő verseny vendége-

inek a díjátadó gála után mód-

jukban volt egy városnézésen 

részt venni. Náluk is igazán 

nagy sikert aratott Nagykőrös. 

Nagy érdeklődéssel nézték meg 

városunkat.

Dománé Tóth Erika, Dörös-

ke polgármestere, aki férjével 

vett részt a városnézésen, la-

punknak elmondta, hogy na-

gyon messze laknak innen, még 

mintegy öt órás út áll előttük, 

mire hazaérnek az osztrák határ-

hoz, de ennek ellenére nagyon 

szívesen nézték meg Nagykőrös 

nevezetességeit. „Döröske egy 

nyolcvanfős település, még soha 

nem jártunk Nagykőrösön, de 

azt kell mondanom, hogy min-

den szép itt, az épületek, terek. 

Gratulálok az ittenieknek, lát-

szik, hogy mennyit dolgoznak 

összefogásban a településért. A 

Hősök tere kiemelkedően szép, 

és örvendetes, hogy itt he lyet ka-

pott az I. Világháború tól kezdve 

az 1956-os évekig minden Nagy-

kőrös történelmével kapcsolat-

ban. Minden igen hangsúlyos, 

nem nyomja el semmi a másik 

elemet. Gratulálunk a nagykő-

rösieknek a díjhoz!”

Nagy Istvánné, Ozora pol-

gármestere szintén részt vett a 

városnézésen, és elmondta, hogy 

nagyon megragadta őt Nagykő-

rös. „Nagyon nagy várakozással 

készültem ide, hiszen még soha 

nem jártam ebben a városban. 
A kertészeti munkatársammal, 
és a munkavezetőmmel érkez-
tem, és igazán hasznos megol-
dásokat láttunk itt. Nézem a jó 
ötleteket, és fényképezgetjük 
is őket. Ozorán a környezetvé-
delem igen fontos szerepet kap, 
részt veszünk minden ilyen ak-
cióban. A gyerekeket is ilyen 
szemléletre neveljük. 17.000 
tő virágot ültetünk egy évben. 
Nagykőrös egyszerűen gyönyö-
rű, gratulálunk a díjhoz!”

Lejegyezte: 
Lőrinczy Veronika

 

Szeretettel hívunk és 

várunk mindenkit a 

Kőris Kamarakórus 

december 2-án 16:30-kor 

tartandó hagyományos 

 Adventi műsorára     

Vezényel: Varró-Sasi Ildikó 

Helyszín: a Főiskola Gulyás Lajos terme 

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Nagy Istvánné

Dománé Tóth Erika

Nagykőrös nyerte a Virágos Magyarország Országos
Környezetszépítő Versenyt 2018-ban!


